
Wat weet ú van uw AOW? 
 
65 jaar worden, met pensioen gaan. Het is misschien nog ver weg. De meeste mensen 
denken dat het met hun pensioen wel goed zit. Vooral degenen die jaren gewerkt 
hebben, kunnen zich niet voorstellen dat zij na hun 65ste in financiële problemen kunnen 
raken. Mensen die al bijna 65 zijn, kunnen niet zoveel meer aan hun situatie 
veranderen. Jongeren hebben nog wel mogelijkheden om eventuele gaten te dichten.  
De drie belangrijkste vragen over de AOW én de antwoorden vindt u hieronder.  
 
Volgend jaar word ik 65. Ik ben getrouwd en ben in 1975 naar Nederland gekomen. Hoeveel AOW zal ik straks 

ontvangen? mevr. V.B., afkomstig uit Suriname, 64 jaar.  

Hoeveel AOW krijg ik?  
Iedereen die in Nederland woont, krijgt AOW als hij of zij 65 wordt. Het maakt niet uit of u gewerkt 
heeft of niet. De hoogte van de AOW hangt af van het aantal jaren dat u in Nederland woont en uw 
leefsituatie. Bent u getrouwd of woont u samen met een partner die ook 65 is, dan krijgt u 
maandelijks ieder € 686,78. Als alleenstaande heeft u recht op € 1.001,94. Deze bruto bedragen 
gelden voor 2009.   
De bedragen die hiervoor zijn genoemd zijn de volledige AOW-uitkeringen. U heeft alleen een 
volledige AOW-uitkering als u alle jaren tussen uw 15e en 65e in Nederland heeft gewoond. Voor 
ieder jaar dat u in die periode niet in Nederland woonde, gaat er 2% van de uitkering af. Bent u 
bijvoorbeeld op uw 30ste in Nederland komen wonen, dan wordt de AOW met 30% (15 maal 2%) 
gekort.  
 
Mijn vrouw is 10 jaar jonger dan ik. Ik dacht dat we allebei AOW zouden krijgen toen ik 65 werd, maar dat is niet 

zo. Iemand vertelde me dat ik een toeslag kan krijgen. Hoe zit dat? dhr. J.A., afkomstig uit Spanje, 65 jaar.  

Mijn partner is jonger dan ik. Hoe gaat het als ik 65 word?  
Bent u al 65, maar uw partner nog niet, dan heeft u nu nog recht op een partnertoeslag AOW als 
uw partner geen of weinig eigen inkomen heeft.   
Het recht op partnertoeslag AOW wordt met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft.  
Wordt u op of na die datum 65 jaar en heeft u een jongere partner zonder of met weinig eigen 
inkomen? Houd er dan rekening mee dat u alleen nog een AOW-uitkering krijgt voor uzelf en geen 
aanvulling meer voor uw jongere partner.  
Bent u vóór 1 januari 1950 geboren? In dat geval verandert er voor u niets. U wordt dan namelijk 
65 vóór 2015 en u blijft de partnertoeslag gewoon ontvangen totdat uw partner ook 65 jaar wordt 
en AOW krijgt. Ook voor mensen die op dit moment al een partnertoeslag ontvangen, verandert er 
niets.  
 
Mijn man is naar Nederland gekomen toen hij 30 jaar was. Vlak daarna ben ik ook hierheen gekomen. Nu 

hebben we allebei AOW, maar niet het volledige bedrag. Het is moeilijk om daarvan rond te komen en ik wil mijn 
kinderen niet lastig vallen met onze problemen. Wat kan ik doen? mevr. H.F., afkomstig uit Marokko, 66 jaar.  

Ik heb niet altijd in Nederland gewoond en daardoor heb ik een onvolledige AOW. Wat 
kan ik doen?  
Als u nog jong bent kunt u er wellicht voor zorgen dat u straks toch genoeg inkomen heeft door nu 
geld opzij te zetten. U kunt ook bekijken of u in uw pensioenregeling kunt bijsparen.  
Als u ouder bent kunt u niet zoveel meer doen. Als uw inkomen straks lager is dan het sociaal 
minimum, bijvoorbeeld omdat u geen bedrijfspensioen hebt opgebouwd, dan komt u wellicht in 
aanmerking voor aanvullende bijstand.  
 
Wilt u weten hoe uw inkomen er na uw 65e ongeveer uit zal zien? Maak dan een 
pensioenberekening op www.pensioenkijker.nl, zodat u weet waar u aan toe bent.  
Meer informatie over de AOW en over de afschaffing van de partnertoeslag AOW vindt u op 
www.szw.nl, www.svb.nl en www.pensioenkijker.nl.  


